
Zápis č.VíKl7
z jednáni kontrolniho qýbonr Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chatrry

konaného dne ?.9.2028 od l?.{Xl hod
v budově Úraau městské části Pralra-Dolní Chabry

Přítcmni: p. Francová, p. Yyšín, p" ing" Doležal, p. Fisingerova,
Nepřítonrni: p. Knížek
Ornluveni: p. Šrr
Kontrolni výbor je usnášení schopreý-

Jedrrání KV p. Francová zahájilarr 17:00. Fřítomní dle prezerrční tistirry.
KV je usnašeníschoprrý,

l} Kontrola usnesen{ č" 37t ač.376 - Odkup vozu Opel od firrny Forstrade s r.o.
Ne.lprve l1řpůjční sralouva. niásledně odkup. Yůz pro služební c§sfy - reklarnni potisk na vazidle
IV{C Praha Doiní Chabry. KY neshledal žádné pochybsní.

2} Kontrola usnesení č. 25S a č. 258 - Odstoupení od smlouvy a následné narovnání srnluvních yztab{il
s ťlrmou Hysperia Group, s r.o.
Objedminy 2 rychlostni radary a bezpďností karnera do MŠ Beranov. MČ Fralra 8 - odbcr dopravy
neschválil urnístění radarů na korrrunikacích v k.ú. Dolní Clrabry, úřad MČ Praha - Dolní Chabry se
proti rozhodnutí MČ Fraha 8 odvolal atwána urnístění na úzerní MČ Praha- Dolní Clralrrv.
Kontrolní rybor doporučuje uťgovat žádost u odboru dopravy ÚnaČ Fraha 8 urnístěn í radartt na
kornunikacích k.ú- Dolní Chaby.

3} Kontrola plnění usnesení č.235 - pořízení intera*tivní úřední desky. Řešil JUDr. Golas, předloženy
nabídky, pro finanční náročnost nakonec nedoštro k pořizení.

4) Usnesen{ č. 16ó - výběrové Ťízení na dostavbu ZŠ, dodavatelé a TDtr.
KY žádá inforrnaci, v jaké v1rši byta celková faktura od firmy Valbek spol s r"o.

5) Kontrola usnesení č. ?43 - Dodatek k Veřejnoprávní smlauvě o poskytnutí návratné ťrnanční
výpornoci" KV žádá p. ta,iemníka o inforrnaci s jakým výsledkem byly připornínky MČ Fraha *
Dolní Cleabry vypořadárry"

6) Kontrola us§esení č" 245 - havarijní opťava komunikací - firrna Tonran. R_ozsah oprav a následná
objednávka na xíkladě šetření stavební kornise a genové kalkulace. Práce provedeny v letních
rněsících 2CI19, Rada MČ schválila 22.1l.20lg.

7} Kontrola usnesgní č. 230 - finanční příspěvek na zákiadě Srnlouvy o spolupráci ťrrrna {-ifemix s r.o.
kv bere na vědorrrí-

E) Kontnola usnesení č. 333 - BytovY dťlrn Do Rybníčků* firrna R§BOS, podepsaná Smlouva o
spolupráci - finanční příspčvek pro MC Praha - Dolní Chabry, KV ádá odůvodnění, prcč je
finanční příspěvek nižší než je pťlvodní částka l25CI,- Kč/m2.
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9) Konhola rrsnesení č. l71- Chodnft do Čimic, Dodatek ke §mlouvě o dílo, KV bere na vědomí, bez
připomínek.

10} U kontrolovaného usnesení č.2Z8 - nákup traktoru - KV neshledal žrMné nesrovnalosti a
pochybení.

Fřipornínka - doporučení - p. Francová nawhuje ň:rteni e-nrailoqých adres prro členy konřolního 
\-

výboru - rikoi pro p. Pisingerovou - zprosředkuje u p. Zahálky.

Příští jednaní KV se koná 14. 10. 2020 ad 17 hodin.

Jednrání KV bylo ukončeno v tr8:45 hodin.

Zapsala:- Pisingerová Hana Frarrcová
předsedkyně kontrolniho výboru
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